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1. Generelle informationer 

 

Projektnavn Unge med kant Syddanmark 

Bevilget tilskud  2.000.000 kr.  
 

Projektperiode – start/slut August 2018 – December 2020 

 

2. Ansøger 

 

Ansøgers navn  Campus Vejle, på vegne af UU DANMARK 

Adresse Boulevarden 48, 7100 Vejle  

Pengeinstitut Spar Nord  

CVR-nummer 37129712  

Kontaktperson(er) 

E-mail 

Telefonnummer 

Charlotte Witt  

CWI@campusvejle.dk  

t  2064 5950  

Regnskabsansvarlig Jette Frandsen 
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3. Projektresultater 

 

3.a. Formål (Uddrag af ansøgningen, s. 2) 

”Unge med kant” vil understøtte kapacitetsopbygning af KUI og FGU 

med udgangspunkt i et ungeperspektiv. Sammen med lokale er-

hvervsskoler er det målet i Vejle og Tønder kommune at etablere et 

kædeansvar for de mest udsatte unges vej fra grundskole til ung-

domsuddannelse, med valg af EUD for de fleste unges vedkommen-

de. 

Kædeansvaret indebærer udvikling og forankring af en kompetence-

profil på en fast og understøttende kontaktperson for den enkelte un-

ge. Fagprofessionelle fra grundskoler, KUI/UU, uddannelsesforbere-

dende institutioner, erhvervsskoler, socialområdet og beskæftigelse vil 

i fællesskab udvikle organisatoriske og vejledningsfaglige metoder. 

De udsatte unge skal opnå uddannelsesparathed ved at blive motive-

rede, lære at indgå i konstruktive relationer og anvende mestringsstra-

tegier. EUD skal blive (endnu) mere parat til at modtage udsatte unge. 

Den nye praksis skal implementeres og barrierer afdækkes, til inspira-

tion i andre af regionens kommuner. 

3.b. Projektets leverancer, 

aktiviteter og indsatser 

Med afsæt i projektets aktivitetsoversigt, skal projektet beskrive, i hvilket 

omfang projektets planlagte aktiviteter, indsatser og leverancer er blevet 

realiseret. 

Se nedenfor, s. 3 

3.c. Indsatsområder og mål i 

handlingsplanen  

Hvilke indsatsområder og mål i Region Syddanmarks handlingsplan har 

projektet understøttet og hvordan? (handlingsplan for 2018-2019) 

Se nedenfor, s. 9 

3.d. Projektets kritiske succes-

faktorer 

Her gives en status på projektets kritiske succesfaktorer, herunder tilken-

degives erfaringer i forhold til de kritiske succesfaktorer, som andre pro-

jekter eventuelt vil kunne lære af.  

Se nedenfor, s. 9 

3.e. Projektets forankring og 

videreførelse 

I hvilken udstrækning er projektets leverancer blevet implementeret som 

en del af daglig praksis hos parterne i projektet?  

I hvilken udstrækning (og hvordan) vil projektets leverancer blive videre-

ført efter projektperiodens udløb? 

Se nedenfor, s. 11 

3.f. Omfang og resultater Hvor mange fra projektets målgrupper har deltaget i projektet? 

Hvilke resultater har projektet opnået? (Hvad viser evalueringen?) 

Se nedenfor, s. 12 

3.g. Formidling I hvilken udstrækning og hvordan er projektets leverancer blevet formidlet 

til relevante aktører på uddannelsesområdet i Syddanmark? 

Se nedenfor, indeholdt i 3.b, s. 7 ”Administration og udbredelse”. 
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ad 3.b. Projektets leverancer, aktiviteter og indsatser 
Heri indgår følgende 6 aktivitetsområder, jf. aktivitetsplanen og halvårlige kvantitative og kvalitative afrap-
porteringer:  

1) Udvekslingsseminarer, s. 3 
2) Didaktisk organisering, s. 4 
3) Ungeforløb, s. 6 
4) Strukturforandring, s. 6 
5) Slutkonference, s. 7 
6) Administration og udbredelse, s. 7 

 

Aktivitet 1): Udvekslingsseminarer  

I projektperioden er der blevet gennemført følgende udvekslingsseminarer for fagprofessionelle og 
ledere fra begge projektkommuner. Flere af seminarerne har haft et ´praktikerspor´ og et ´lederspor´. 
Gennemsnitligt lå deltagerantallet omkring 25-27 personer, og derudover suppleret med eksterne inte-
ressenter og oplægsholdere. Seminarerne var heldags arrangementer.  

Med organisatorisk støtte fra projektledelsen, har VIA University College stået for den faglige udførelse 
som et sammenhængende koncept for kompetenceudvikling af projektdeltagerne. Alle udvekslingsse-
minarer har krævet forudgående forberedelse af deltagerne. VIA har bidraget med faglige oplæg, facili-
tering af deltagernes refleksioner såvel som mellemresultater fra virkningsevalueringen. Derudover har 
eksterne oplægsholdere tilført ekspertise hhv. erfaringer fra deres virke.  

1. Kick-off (= udvekslingsseminar #1, (22. okt. 2018, Vejle) fandt sted for begge byer med samti-
dig påbegyndt kompetenceudvikling. Kick-off var ramme for at opnå en fælles forståelse for 
projektets mål og rammer. Fagligt drøftede man de fagprofessionelles ungesyn, metoden kar-
rierelæring og didaktisk organisering.  

2. Udvekslingsseminar #2 (5. marts 2019, Tønder). Tematisk omhandlede arrangementet ud-
veksling om de fagprofessionelles metoder samt didaktisk organisering af individuelle ungefor-
løb.  

3. Udvekslingsmøde #3 (8. okt. 2019, Vejle) blev afholdt med fokus dels på de lokale udformnin-
ger af kædeansvaret omkring de unge, dels specifikt på motivation og motivering af de unge. 

4. Udvekslingsseminar #4 (29. april 2020), med fokus på relationsdannelse og fagprofessionelle 
metoder, med i alt 23 deltagere. Mødet var blevet flyttet ad hoc fra d. 18. marts til d. 29. april 
og henlagt til virtuel afholdelse, foranlediget af Corona-restriktionerne for den offentlige sektor.   

5. Det tværkommunale netværksmøde #5 (efterår 2020) blev efter aftale med de lokale projektle-
dere transformeret til målrettede udvekslingsaktiviteter inden projektets afslutning: bilaterale 
tematiske møder imellem kommunerne (projektledere, EUD vejledere), specifikke workshops 
(26. aug. didaktisk workshop) og forberedelse af bidrag til slutkonferencen på tværs af kom-
muner (sept.-okt.). 

Udvekslingsseminarerne er blevet suppleret med en workshoprække om didaktik og med webinarer 
om a) erhvervsparathed og b) de unges behov, hvert af dem i flere omgange.  

Derudover har projektdeltagere bidraget med fokusgruppeinterviews af unge i Vejle og i Tønder (jan. 
2019), samt til mellem- og slutevalueringsdage for COWI/PLUSS (Region Syddanmark).  
 

https://ungemedkant.dk/syddanmark/kick-off-22-oktober-2018-vejle/
https://ungemedkant.dk/syddanmark/udvekslingsmoede2/
https://ungemedkant.dk/syddanmark/udveksling3/
https://ungemedkant.dk/syddanmark/udvekslingsmoede-4/
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Aktivitet 2): Didaktisk organisering 

Projektet havde ambitionen om at kortlægge, hvordan kommunerne i et tæt og forpligtet samarbejde 
med relevante ungeaktører kan planlægge og understøtte individuelle ungeforløb for målgruppen.  

Progression hos udsatte unge henimod erhvervsparathed foregår ikke nødvendigvis lineært, ikke nød-
vendigvis entydigt i dens faser og ikke nødvendigvis i samme takt som andre unge. Der kan forekom-
me fremspring, omveje eller overlap. Også tempoet for udviklingen vil være individuelt. For at kunne 
matche denne kondition, kræver det en særlig didaktik for at designe og organisere de enkelte unge-
forløb. Den didaktiske organisering foregår i et kædeansvar med de relevante lokale aktører. En eksi-
sterende didaktisk metodik fandtes ikke ved projektets begyndelse, som afklaret i en desk research.  

VIA tog derfor styring på en projektintern udviklingsproces, som resulterede i en praksisforankret og 
praksisrettet didaktisk model. Modellen blev udviklet i løbet af flere tværorganisatoriske workshops 
med deltagere fra både Tønder og Vejle, vinter 2019 - forår 2020.  

 

Modellen ”Forløbsdidaktik for ungeprogression under kædeansvar” vs. 1.0 (juni 2020) bidrager ved 

planlægning, justering og evaluering af individuelle forløb for udsatte unge, under meddesign af de 

unge. Kontaktpersonerne har centrale roller i denne kontekst.  

Modellen fungerer som en generisk model, der kan inspirere lokal udvikling fx ved planlægning, kon-

kretisering eller evaluering af lokale tiltag.  

Læs mere: https://ungemedkant.dk/toolbox/ungeforloeb (juni 2020) 

Modellen er baseret på projektdeltagernes erfaringer, dernæst blevet forskningskvalificeret, beskrevet i 
detaljer og forsynet med vejledende spørgsmål. Modellen er siden efterår 2020 anvendt i tværprofes-

https://ungemedkant.dk/toolbox/ungeforloeb
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sionelle workshops, både i og uden for projektet, med praktikere og i efteruddannelse af vejledere.   

Lokalt har ungeaktørerne i Vejle og Tønder udformet egne procedurebeskrivelser, modeller for kvali-
tetssikring og etableret hver deres egne processer for det tværsektorielle samarbejde om ungeforløb. 
En kort oversigt er gengivet i projektets afsluttende publikation (okt. 2020). Uddrag:   

• I Tønder har KUI skitseret deres processer, formaliteter og kontakter offentligt tilgængeligt via 
en Padlet ”Den kommunale ungeindsats”. Processerne er del af den kommunale ungestrategi.  

• I Vejle har den tværorganisatoriske styregruppe fastlagt en række detaljerede procedurer, un-
der inddragelse af de fagprofessionelle. Procedurerne omhandler ansvarsfordelingen især i 
”overgangene” i ungeforløbene og ansvarsfordelingen imellem de fagprofessionelle for ”den 
gode overdragelse”.  

For begge kommuner gælder, at processerne er vedtaget i fællesskab på ledelsesniveauet i kædean-

svaret og gælder alle ungeaktører, uanset hvor forskellige de måtte være. Begge kommuner følger nu 

et paradigme om: ”Den der ser problemet, tager initiativ.” 

Begge kommuner har udformet og omsat deres lokale ´stifinder´-funktion (= kontaktperson+) i praksis, 
som en central ansvarshavende professionel i ungeforløbene. Dermed har begge kommuner leveret 
bidrag til udvikling og eksemplificering af den generiske kompetenceprofil for kontaktperson+: 

Se også brochure Unge med kant (okt. 2020). For beskrivelser af Kontaktperson+ i Vejle, hhv. Tønder, 
se projektets website.  

Begge kommuner har inspireret hinanden i udviklingsfasen og lokalt videreudviklet på hinandens prak-
tiske delløsninger. Begge kommuner er klar over, at der er behov for videreudvikling. Bl.a. ved hjælp af 
den didaktiske model er der udpeget områder der endnu er mangelfulde. 

If. evaluator fra VIA University College, synes Vejle at være længst med at beskrive og håndtere de 
additive kompetencemål (Kontaktperson PLUS). Her har man en udvidet kompetencebeskrivelse, med 

https://ungemedkant.dk/syddanmark/wp-content/uploads/2020/10/UMKbrochure-okt2020.pdf
https://padlet.com/kasst1/KUI
https://ungemedkant.dk/toolbox/kontaktperson
https://ungemedkant.dk/toolbox/wp-content/uploads/2020/12/UMKbrochure-okt2020.pdf
https://ungemedkant.dk/syddanmark/kommunal-ungeindsats/kontaktperson-plus/
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teoretisk funderede bud på fx målgrupperelevante metoder (viden), didaktisk organisering og ungeind-
dragelse (kompetencer) og forstået egen rolle ift. andres roller (færdigheder).  

Tønder har i første omgang fokuseret mere på de elementære kompetencer fra KUI-lovgivningens 
rammer. Man har arbejdet mest med den strukturelle beskrivelse, med fokus på fx at kende systemet, 
de unge og deres behov (viden), at samarbejde på tværs af afdelinger og omsætte bekendtgørelser 
(kompetencer), at forstå målgruppen og kunne dokumentere (færdigheder). 

Alt i alt er der opnået en systematik, konsekvens og transparens, som endnu er enestående i Dan-
mark. Læs mere i VIA´s evalueringsrapport. (LINK) 
 

Aktivitet 3): Ungeforløb  

I projektet har ungeaktørerne arbejdet på samme tid med kapacitetsopbygning (kædeansvar, kon-
taktperson+, didaktik) og med 106 individuelle ungeforløb* (ungeprogression og fagprofessionelle 
metoder). Begge udviklingsspor har haft indflydelse på hinanden undervejs.  

Ungeforløbene kom relativt sent i gang (tidligt forår 2019). Det skyldtes den noget omtumlede KUI-start 
i projektkommunerne, hvilket dog på ingen måder var atypisk, set i et landsdækkende perspektiv. Pro-
jektets 106 unge* har været fordelt på 32 unge i Tønder og 74 unge i Vejle.  

Efter at have opnået det fulde deltagerantal, er de unge er blevet fulgt på CPR-nr. niveau igennem 
hele projektet. Ved det forholdsvise beskedne frafald blev ledige pladser fyldt op igen.  

*Udvidet fra de tilsigtede 90 unge, svarende til 18 % flere unge end estimeret.  

Omtalt også nærmere på projektets website.  
For uddybning, se pkt. 3.f. Omfang og resultater. VIA University College har forestået en virkningseva-
luering, på baggrund af en belysning af de unges udvikling på CPR-nr. niveau (anonymiseret).  
 

Aktivitet 4): Strukturforandring [Se også pkt. 3. e] 

Begge projektkommuner og deres partnerorganisationer har arbejdet bevidst igennem hele projektpe-
rioden henimod en varig forankring af projektresultaterne. Det fremgik senest på projektledermøder d. 
14. maj, 2. juni og 28. august 2020, at Unge med kant er blevet fuldt ud integreret i de kommunale 
processer, hhv. har dannet ramme om udvikling af de kommunale processer (KUI) i tæt samspil med 
erhvervsskolerne (EUD).  

Bestræbelserne på strukturforandring faldt sammen med de udefrakommende krav om strukturelle 
forandringer, nemlig den lokale implementering af KUI. Dermed kunne projektet være ramme om en 
tidlig omsætning af de nye kommunale lovkrav. Denne omsætning foregik mere ambitiøst end skitseret 
fra lovgivningens side, nemlig med  

a) en udvidelse af det tværorganisatoriske samarbejde i kommunen til ”kædeansvar”, altså at om-
fatte bl.a. ungdomsuddannelser, FGU og civile aktører 

b) en specificering og udvidelse af de nye KUI-kontaktpersoner til en ”stifinder” eller ”Kontaktper-
son+”, altså en professionel med både vejledningsfaglighed og stærke organisatoriske kompe-
tencer, til praktisering i kædeansvaret 

Forankringen har udmøntet sig bl.a. som følgende i Vejle:  

Lokal projektleder: ”Vi har fået et stærkere mandat til det arbejde, UU udfører. ”Unge 

https://ungemedkant.dk/syddanmark/projekt-underside/ungeforloeb/


 
 
 
 
 
 
 

  

Damhaven 12, 7100 Vejle 

Tlf. 76 63 10 00 

7 
 

med kant” åbner flere døre hos myndighederne. Der er kommet et nyt samarbejdsko-

deks omkring kontakt fra kontaktpersonen: Alle er forpligtet til at svare og møde op. 

Man kan ikke sige nej - kædeansvaret griber. Når én i kæden tager kontakt, er de andre 

forpligtet. Formaliseringen har betydet en konkret udmøntning og handlinger.” 

UU vejleder: ”Unge med kant er blevet et magisk ord – dørene åbner sig. En fælles 

term for hvilke initiativer der går i gang. ”Unge med kant” er lige med ”overlevering” i 

Vejle.  

De mest fremtrædende eksempler på forankringen i Tønder er forbedrede processer for overgangene 

(udskoling, 10. kl., FGU, EUD, udenfor systemet) og opbygning af mentorkorpset på Tønder Handels-

skole. Mentorkorpset fortsættes også, fordi ”det er god økonomi for skolen i form af fastholdelse. Der 

foreligger en beslutning i ledergruppen om det”. Der er blevet udnævnt en ankerperson på skolen, som 

har påbegyndt arbejdet, bl.a. med at udarbejde et ”årshjul” for mentorerne og sammen med kommu-

nen.  

 

Imens KUI og EUD har ”fundet hinanden” og arbejder videre på deres indbyrdes forhold og samspil 

omkring målgruppen, er man i begge kommuner klar over, at konceptet endnu ikke er (fuldt ud) over-

ført til andre væsentlige uddannelsesaktører, såsom FGU, andre erhvervsskoler, HF/VUC hhv. til en 

vis grad almene gymnasier. Intentionerne består, og aktuelt arbejdes intensivt på FGU. 

Partnerne erkender, at der består et behov for at praktisere kædeansvaret også med aktører udenfor 
kommunegrænsen såsom andre kommuner og andre erhvervsskoler. Projektledelsen gør opmærksom 
på, at behovet for et ”tværkommunalt kædeansvar” er en generel og strukturelt betinget udfordring, 
som der endnu ikke findes løsninger for.  
 

Aktivitet 5): Slutkonference som webkonference, med base i Tønder 

Slutkonferencen var oprindelig planlagt som en fysisk event, med deltagelse af 100 gæster. Grundet 
skiftende Corona-restriktioner i løbet af sensommer/efterår 2020 måtte konferenceformen og det muli-
ge deltagerantal omlægges op til flere gange og med korte varsler. Koncepterne blev løbende koordi-
neret tæt imellem Tønder, Vejle og projektledelsen. For endeligt program, se her.  

Konferencen blev slutteligt gennemført som en heldags webkonference, afholdt d. 29. okt. 2020 med 
129 deltagende gæster (af 143 tilmeldinger). Webkonferencens transmission foregik fra Mindfactory i 
Tønder, med centrale bidrag fra ledere og fagprofessionelle i begge projektkommuner, suppleret med 
bidrag fra udefrakommende eksperter. Ca. 2/3 af gæsterne deltog i praktikersporet, imens 1/3 deltog i 
et spor for ledere.  

Projektledelsen modtog overordentlig positiv respons på konferencen, hvilken fx blev tydelig via en 
række takkemails, høj interesse i projektmaterialer såvel som ønske fra de fleste deltagere om at ville 
vide mere. Projektledelsen fortolker denne interesse som forårsaget af projektets innovative status, 
hvor nogle af de første aktører i Danmark har udarbejdet og implementeret konkrete løsninger for rea-
lisering af KUI, i et tæt og forpligtet samarbejde med ungdomsuddannelserne.  

 

Aktivitet 6): Administration og udbredelse 

Projektet var organiseret med en central projektledelse, som stod for den overordnede rammesætning, 
løbende opfølgning, samt faglig og administrativ dokumentation. Projektledelsen var i løbende tæt 
dialog med de to koordinatorer fra Vejle og Tønder, som stod for hver deres lokale tværsektorielle 
organisation, rammesætning af den lokale faglige udvikling og sikring af leverancer. 

https://ungemedkant.dk/syddanmark/slutkonference-29-okt-2020-toender/
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Projektet har opereret med:  

a) infrastruktur for kommunikation i form af fælles drev til intern fildeling såvel som hjemmeside 
https://ungemedkant.dk/  

b) forskningstilknytning til kompetenceudvikling  
c) forskningstilknytning til projektets egen dybdeevaluering*  
d) administrative processer for økonomi og dokumentation 

 

Platforme 

Projektets faglige slutresultater er publiceret på projektets website.   

Derudover er slutresultaterne blevet publiceret via den nyoprettede platform TOOLBOX (juni 2020). 

TOOLBOX er frit tilgængelig og er blevet promoveret bredt i efteråret 2020, først og fremmest igennem 

EUK/KLs kanaler, men også gennem infobreve, sociale medier og andre sites. Platformen har mødt 

stor interesse fra praktikere, forskere og beslutningstagere.  

Vejledningssektoren, med fagprofessionelle fra grundskoleområdet, ungdomsuddannelser ungdoms-

uddannelser, beskæftigelsesområdet og videregående uddannelser, er blevet orienteret gennem op-

læg og workshop på DPU-fagkonferencen ”Aktuel vejledningsforskning” den 20. nov. 2020 af Bo Klindt 

Poulsen og Rita Buhl, VIA University College.  

Brochure 

I efterår 2020 udarbejdede projektledelsen en fælles publikation ”Unge med kant”, baseret på bidrag 
fra projektpartnerne. Brochuren blev distribueret virtuelt (pdf) og omtalt igennem hele slutkonferencen. 
Projektledelsen modtog efterfølgende 45 unikke bestillinger på publikationen og fik herigennem distri-
bueret 373 fysiske brochurer. De resterende eksemplarer af det første oplag på 500 brochurer er tilgå-
et projektpartnerne og eksterne interessenter. 

Brochuren vil fra foråret 2021 indgå som et læringsmateriale i diplomuddannelsen for vejledere, VIA 
University College. Her vil der være særligt fokus på den didaktiske model og kompetenceprofilen for 
kontaktperson+.  

 

Målrettet udbredelse i løbet af hele projektperioden 

Projektdeltagerne og projektledelsen i Unge med kant Syddanmark har i hele projektperioden udbredt 

resultater og erfaringer aktivt, hvilket også var dokumenteret mere udførligt i interim rapporterne. 

Sammenlagt har aktørerne bidraget til følgende:  

• Lokale workshops og webinarer for lokale samarbejdspartnere (ikke-projektdeltagere) 

• Oplæg på workshops og webinarer for andre kommuner og ungeaktører, fx til kommuner og 

EUD i Region Hovedstaden, hhv. flere landsdækkende webinarer om erhvervsparathed  

• Bilateral udveksling med ungeaktører i hele landet, fx Hotel- og Restaurantskolen, UU Kolding 

• Lokale materialer, der formidler de lokale løsninger, fx Padlet til alle målgrupper i Tønder og 

diverse grafiske illustrationer af procedurebeskrivelser i Vejle 

• Faglige artikler, fx i Vejlederforum, og forskningsartikler, fx til konferencen BBFK (2020/2021) 

• Personlige præsentationer for nationale og udenlandske aktører, fx forvaltninger i andre kom-

muner, danske forskere og finsk styrelse. 

Sammenlagt har deltagerne fra UMK Syddanmark indgået i en større indsats med indbyrdes tæt 

beslægtede aktiviteter. Denne indsats har opnået en betydende opmærksomhed hos professionel-

le og hos beslutningstagere. Indsatsen er initieret af UU DANMARK, som pr. 1. januar 2020 er 

blevet organiseret i rammerne af KL: Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne 

https://ungemedkant.dk/
https://ungemedkant.dk/kommunal-ungeindsats/kompetencer/
https://ungemedkant.dk/evalueringer/
https://ungemedkant.dk/syddanmark/
https://ungemedkant.dk/toolbox/
https://ungemedkant.dk/syddanmark/wp-content/uploads/2020/10/UMKbrochure-okt2020.pdf
https://ungemedkant.dk/toolbox/kontaktperson
https://ungemedkant.dk/toolbox/kontaktperson
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(EUK/KL). EUK/KL promoverer indsatsens resultater og effekter.   

3.c. Indsatsområder og mål i 

handlingsplanen  

Hvilke indsatsområder og mål i Region Syddanmarks handlingsplan har 

projektet understøttet og hvordan? (handlingsplan for 2018-2019) 

 

Unge med kant Syddanmark har arbejdet med Region Syddanmarks mål om at ”25 % af en ung-

domsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse”.  

I lyset af projektets målgruppe – udsatte unge med massive komplekse problemstillinger – har det 

betydet at fokusere på at ”få forudsætningerne på plads”.  

Projektets dokumenterede faglige resultater og deres lokale forankring, såvel som konklusioner fra 

projektets virkningsevaluering (VIA University College, jan. 2021, se pkt. 3.f.), bevidner en positiv be-

svarelse af den samlede indsats for sammenlagt 88 af 106 unge (oprindeligt planlagt: 90 unge):  

▪ Af projektets 106 unge er 80 unge blevet stabiliseret i deres udvikling og kommet videre på deres 

vej til en erhvervsuddannelse direkte efter 10. kl., hhv. har trods meget vanskelige forudsætninger 

holdt fast i deres påbegyndte erhvervsuddannelse. 8 unge fik endda afsluttet deres erhvervsrette-

de ungdomsuddannelse.  

▪ Der er blevet arbejdet intensivt med de unges forudsætninger, relateret til deres motivation, relati-

onsdannelse og mestringsstrategier (læring, faglighed). Progressionen hos de unge er blevet ob-

serveret ift. en finmasket taksonomi. Der kunne samlet konstateres progression hhv. stabilitet hos 

82 % af de unge i Vejle og hos 87 % af de unge i Tønder (for uddybning, se pkt. 3.f., s. 14).  

▪ Samtidig er der blevet arbejdet med de organisatoriske og faglige forudsætninger omkring de un-

ge. Projektdeltagerne har bidraget til kapacitetsopbygning i Vejle, hhv. Tønder, ved at opbygge og 

implementere lokale konstruktioner for kædeansvar, tværprofessionelt i kommunen og tværsekto-

rielt sammen med bl.a. EUD og FGU. Lokale profiler for de nye ”kontaktpersoner” er blevet udfor-

met i begge kommunale ungeindsatser (KUI).  

▪ Kapacitetsopbygningen er blevet velforankret i begge kommuner og derudover skitseret som ge-

neriske modeller. Modellerne er blevet formidlet landsdækkende på forskellig vis og allerede ud-

bredt til flere andre kommuner.  

 

 

3.d. Projektets kritiske suc-

cesfaktorer 

Her gives en status på projektets kritiske succesfaktorer, herunder tilken-

degives erfaringer i forhold til de kritiske succesfaktorer, som andre pro-

jekter eventuelt vil kunne lære af.  

”Progression. Risici ved ingen eller for langsom progression (manglende motivation, relationer ska-
bes ikke, frafald).” 

Generelt har den indledende fase med projektetablering og tværsektoriel organisation taget noget 

længere tid end forventet (efterår 2018). Afklaring af den nye KUI-organisering i kommunerne over-

skyggede i første omgang projektet. Men projektet har også haft indflydelse på afklaring, bl.a. er ung-

domsuddannelserne blevet inddraget i beslutnings- og organiseringsprocesser.  

Forår 2019 har været stærkt præget af de nu praktiske omorganiseringer i kommunerne. Der har dog 

været uvisheder helt hen til juni/juli 19, fx omkring FGU i Tønder. Samtidig skulle de fagprofessionelle 

målgruppevurdere (visitere) og optage unge til den endnu ukendte uddannelsesinstitution FGU, hvor 

også vejledningerne fra Undervisningsministeriet kom relativ sent (juni/juli 2019). 
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Uvishederne blev først fra og med august 2019 mere afklarede. Dernæst gik aktørerne over i en drifts-

fase.  

I den samlede opbygningsproces har Tønder kunnet orientere sig ved relevante tiltag i Vejle, imens 

Vejle har haft draget nytte af egne tidligere strukturer, som var blevet videreudviklet og styrket igen-

nem Unge med kant. I slutfasen af projektet har begge kommuner lært af hinanden og af udefrakom-

mende input fra EUK/KLs landsdækkende indsats Unge med kant. 

Ungeforløbene kom i gang fra og med det tidlige forår 2019. Corona-restriktionerne fra og med marts 

2020 har påvirket de unge selv på forskellig vis og selvfølgelig de muligheder, som de professionelle 

kunne tilbyde de unge. For en mere detaljeret redegørelse ang. de unges udvikling, se pkt. 3.f.  

 

”Stifinderfunktionen. Risici ved at opbygge den tilsigtede stifinderfunktion (= kontaktperson + vejled-
ningsfaglighed + forløbsplan) ved brug af nyudviklede metoder og dermed tage højde for faglig til-
fredsstillelse for fagprofessionelle.” 

OBS: Udtrykket Stifinder er i løbet af projektet blevet oversat til lokale udtryk, såsom ”Ungeguide” eller 
”Social vicevært”.  

I Vejle er kontaktpersonerne identificeret, og ledelsen har udarbejdet en kompetenceprofil. Kompeten-

ceprofilen tager udgangspunkt i de udsatte unges behov og refererer stringent til de 5 motivationsori-

enteringer, som der er blevet arbejdet med i UMK. Kompetenceprofilen indeholder også organisatori-

ske aspekter såvel som eksplicitte fravalg.  

I løbet af efterår 2019 afdækkede ledelsen kontaktpersonernes kompetencebehov og iværksatte en 

langsigtet opkvalificering, både i forhold til de enkelte og med fælles workshops, fx om motivationsar-

bejde. 

I Tønder etablerede man samtidig en arbejdsgruppe, der identificerede roller, kompetencer og kompe-

tencebehov. Også her forholdt man sig aktivt til koncepter fra UMK og fra Vejle.  

Overordnet angribes kontaktpersonrollen meget forskelligt i alle landets kommuner, afhængig af lokale 

ressourcer, traditioner og logistiske forhold. UMK Syd har bidraget til at udforme og eksemplificere en 

generisk model for en ambitiøs omsætning af kontaktpersonfunktionen i hele kædeansvaret, nemlig 

”Kontaktperson+”. Det forventes ikke, at samtlige aspekter kan realiseres lokalt, men modellen bruges 

allerede nu i processer til afklaring, rekruttering og optimering. De første erfaringer viser, at der allere-

de er forekommet lokale justeringer i form af fx omplaceringer eller kompetenceudvikling.  

VIA University College har inddraget projektets erfaringer og den nye model i deres efteruddannel-

sesmodul for de nye kontaktpersoner (modul til diplomuddannelse). De to første workshops med mo-

dellen afholdes d. 20. jan. 2021 (EUK/KL) og 9. feb. 2021 (VIA).  

 

”Forældelse i produktudviklingen grundet projektets varighed på 2 år.” 

Projektet har arbejdet fuldt ud på linje med det nye lovkompleks for den Kommunale Ungeindsats 

(KUI). Begge lokale projektledere har bekræftet, at UMK har understøttet den lokale KUI-opbygning og 

skubbet til processerne via et fagligt udviklingsrum og forpligtede deltagere.  

Produkterne er blevet udviklet iterativt. Dvs. at mellemresultater ikke er blevet kasseret, men skulle 

konkluderes på og justeres løbende. Det var if. projektlederne en fornyelse af deres ”normale proces-

ser”.  

Alt i alt har projektet kunnet arbejde systemudfordrende og systemudviklende, med et systemkonformt 

afsæt. Det har understøttet det bæredygtige sigte ved produktudviklingen. Men det er naturligt og helt 

forventeligt, at lokal videreudvikling skal og vil finde sted, i takt med at nye erkendelser vil opstå og 

nye metodikker kommer frem. I begge kommuner er der nu oparbejdet et paratskab til dette, bl.a. ved 

https://ungemedkant.dk/toolbox/kaedeansvar
https://ungemedkant.dk/toolbox/2020/11/23/webkonference-youth-in-transition/
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at have etableret et system for kvalitetssikring med jævnlige evalueringer.  

”Brud på kontinuitet i forløb grundet uforudsigelighed ved tilbud til elever, hvilket gælder uforudsige-
lighed i form af organisatoriske og strukturelle ændringer, der påvirker de unges forløb negativt (eks. 
personudskiftning). Samt brud i forhold til lovgivning og kommunale tilbud.” 

Der måtte konstateres brud i enkelte ungeforløb (se sektion 3f). Derudover var der ungecases der 

afkrævede intensiverede indsatser. Eksempler herpå: En ung ”forsvandt” (Vejle, 2019). En ung ville i 

første omgang ikke godkende de fagprofessionelles støtte og indbyrdes dialoger om hende (Tønder, 

2020). I andre tilfælde havde en ung særligt belastende og grænseoverskridende familieomstændig-

heder der krævede fuld opmærksomhed fra myndighederne, suppleret med frivillige indsatser. Casene 

er unikke og kan ikke gengives uden at berøre krav om databeskyttelse og fortrolighed.  

Princippet om kædeansvar er endnu så nyt, at der stadig identificeres svage led, forbindelser mellem 

aktørerne afklares, og nye aktører inddrages (fx ved overgang til EUD i andre kommuner).  

I efterår 2020 er der blevet gennemført en undersøgelse i projektet Unge med kant Hovedstaden, som 

har resulteret i 7 kvalitetskriterier for kædeansvar. Problemcases og gode eksempler fra Unge med 

kant Syd har ligget til grund for undersøgelsesdesignet.  

I løbet af projektet måtte konstateres problematikker, fx ifm. brug af samtykkeerklæringer (Tønder) og 

ifm. prioriteringer hos ungeaktører (Vejle). Det lykkedes de lokale projektledere og styregrupper at 

afdække problematikkerne og finde løsninger, der kunne passe til alle aktører.  

Alt i alt påpeges, hvor vigtigt det er at opbygge gensidig forståelse, en løbende kommunikation og 

pålidelige aftaler ang. leverancer imellem aktørerne. 

 

3.e. Projektets forankring og 

videreførelse 

I hvilken udstrækning er projektets leverancer blevet implementeret som 

en del af daglig praksis hos parterne i projektet?  

I hvilken udstrækning (og hvordan) vil projektets leverancer blive videre-

ført efter projektperiodens udløb? 

Dette punkt hænger tæt sammen med 3.b, aktivitet 4) Strukturforandring, se ovenfor. Supplerende:   

Udover at skabe positiv forandring hos de involverede unge, har projektets sigte helt fra starten været: 

a) at udforme generiske løsningsmodeller til overførelse i andre kontekster (kommuner, er-

hvervsskoler, øvrige samarbejdspartnere, politiske sammenhænge).  

b) at udvikle og implementere autentiske lokale modeller og processer, som ville kunne blive vi-

dereført i rammerne af den ordinære drift i de involverede partnerorganisationer.  

Begge aspekter er projektet lykkedes med, så vidt det var muligt med de afsatte ressourcer og inden 

for den afstukne projektperiode. 

Generiske løsninger 

Projektpartnernes lokale modeller er blevet ”løftet op” til generisk niveau ved hjælps af VIAs forsk-

ningsledsagelse. De generiske modeller er blevet afprøvet og videreudviklet i andre praksisforankrede 

projekter i indsatsen Unge med kant:  

a) Didaktik for ungeforløb  

b) Kompetenceprofil for kontaktperson+  

c) Kompetenceudvikling for professionelle  

Projektejer EUK/KL har taget den overordnede opgave på sig at vedligeholde (TOOLBOX) og udbrede 

de generiske modeller til landets kommuner. VIA University College er ved at indarbejde modellerne i 

deres diplomuddannelser såvel som i deres konsulentopgaver i andre lokale kontekster.  

https://ungemedkant.dk/toolbox/kaedeansvar
https://ungemedkant.dk/toolbox/ungeforloeb
https://ungemedkant.dk/toolbox/kontaktperson
https://ungemedkant.dk/toolbox/kompetenceudvikling
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Bl.a. igennem slutkonferencen er UMKs bidrag desuden blevet specifikt tilgængelige for andre unge-

aktører i Region Syddanmark, og projektledelsen har efterfølgende fået en række henvendelser. 

Lokale løsninger 

I Unge med kant Syd har de lokale projektledere fra hhv. UU Vejle og Tønder Kommune sammen med 

hver deres lokale samarbejdspartnere oparbejdet erkendelser og langtidsholdbare løsninger, som 

løbende er blevet forankret i hver deres lokale kædeansvar. Projektledelsen har som et princip frem-

hævet det fokus, at de lokale løsninger skulle modsvare autentiske lokale problemer, være lokalt me-

ningsgivende, lokalt realiserbare og følge lokale prioriteringer.  

Begge projektkommuner understreger nytteværdien af deres projektresultater og har redegjort for, 

hvordan deres løsninger er blevet forankret lokalt. Sammenlagt står begge kommuner nu bedre rustet 

til at løse opgaven omkring de udsatte unge end før projektet. 

3.f. Omfang og resultater Hvor mange fra projektets målgrupper har deltaget i projektet? 

Hvilke resultater har projektet opnået? (Hvad viser evalueringen?) 

UMKs primære målgruppe var  

− Unge mellem 15 og 29 år der ikke er uddannelsesparate og som ikke forventes at blive det 

uden koordinerende hjælp 

− Unge med sager/indsatser i flere myndighedsområder og med lange forløb 

− Unge, der er i uddannelse, men som er frafaldstruede 

UMKs sekundære målgruppe var  

− forskellige typer kommunale vejledere i Tønder og Vejle; tilsigtet ca. 15. 

− EUD vejledere og/eller undervisere som primære sparringspartnere for KUI; tilsigtet min. 4. 

− øvrige lokale fagprofessionelle med forskellige roller til de unge; tilsigtet ca. 10. 

Resultaterne er blevet virkningsevalueret af VIA University College, som redegjort for i det følgende. 

Evaluering af de respektive resultater for de unge hhv. da fagprofessionelle er gengivet i kortform i 

nærværende rapport. Den fyldestgørende evalueringsrapport kan læses i uddrag og downloades fra 

projektets website: https://ungemedkant.dk/syddanmark/evalueringer/  

 

Primær målgruppe: De unge 

Projektets indledende fase (efterår 2018) blev benyttet til at nedsætte lokale tværorganisatoriske sty-

re- og arbejdsgrupper. Her screenede man lokalt den samlede målgruppe udsatte unge for udvalg af 

unge. Man prioriterede autonomt i begge kommuner de yngste ungegrupper, der har en stor sandsyn-

lighed for overgang til EUD:  

 

• Unge mellem 15-17 år, hovedsageligt fra EUD-rettede 10. klasser eller 10. kl. for unge med 

særligt tunge problemstillinger.  

• I projektets andet leveår påbegyndte de lokale projektaktører også at samarbejde med FGU, 

både i overgangen til FGU og som aftager fra FGU.  

• I Tønder indgik også unge fra Tønder Handelsskoles GF1 (aug. 19) og GF2 (fra dec. 19) på 

Tønder Handelsskole. Her fungerede Handelsskolen som den primære aktør der ”rakte bagud 

i kædeansvaret” til UU vejledere mhp. at sikre en god overgang til EUD.  

Denne første segmentering har ikke udelukket andre ungesegmenter, men tværtimod har man løben-

de haft fokus på, hvordan procedurer og metoder kunne overføres til fx ældre målgrupper og målgrup-

https://ungemedkant.dk/syddanmark/evalueringer/
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per med specifikke behov (såsom ved et ungt moderskab, anden etniske problemstillinger, immigrati-

onsproblemer, unge med andre uddannelsesønsker end EUD etc.).  

Ved afslutning af projektet har de lokale projektledere redegjort for deres videreførelse ift. samtlige 

ungemålgrupper i kommunerne og i kædeansvaret.   

I projektet blev de unges progression konstateret ved at følge og iagttage de unge, måle og agere på 

følgende ikke-lineære udviklingstaksonomi (for uddybende forklaring, se TOOLBOX):  

 

Kriteriet om erhvervsparathed, som er ny i Danmark, er udfoldet i TOOLBOX og forsynet med et 

forskningskvalificeret interaktivt værktøj til selvevaluering af de unge, til anvendelse i dialog med en 

professionel.  

 

Indledende om målemetoden og karakteren af dataene  

Det var en stor udfordring at ville observere målgruppen ”udsatte unge” med deres stærkt individuelle 

komplekse problemstillinger, på målgruppens samlede progression henimod erhvervsparathed.  

Ved begyndelsen af projektet fandtes der ingen måleværktøjer, der kunne opfange individuel udvikling 

i den brede ungemålgruppe mere finmasket end via fx den enkeltstående vurdering af uddannelsespa-

rathed i skole- og KUI-systemet, eller de grovmaskede kategorier i beskæftigelsesindsatsen som akti-

vitetsparat, etc.  

Dermed var projektledelsen i samråd med projektdeltagerne nødt til at identificere egne operationelle 

kriterier. Taksonomien blev udviklet i Unge med kant Syddanmark og kvalificeret af fagprofessionelle i 

to beslægtede projekter der begge ligeledes er forskningsledsaget.  

Vi gør opmærksom på, at datamaterialets udsagnskraft ift. de unges udvikling har sine begrænsnin-

ger. Målemetoden var innovativ og kort sagt ikke modnet nok til at blive anvendt systematisk og konsi-

stent på tværs af fag- og kommunegrænser, oveni i en omtumlet organisatorisk brydningstid (etable-

ring af KUI, Corona-forhindringer).   

Indsamlingsværktøjet for de kvartalsvise data, baseret på taksonomien, er blevet forfinet sidenhen til 

mere éntydige regneark. Dermed er der resultater på vej i sammenlagt 9 andre danske kommuner 

(2022) og i 2 andre lande (2021). Baseret på erfaringerne fra Unge med kant Syddanmark, er instruk-

tionen i at anvende taksonomien også blevet langt mere klar. Flere sjællandske kommuner har allere-

de overtaget metoden lokalt og anvender den nu bredt på alle deres unge i KUI (bl.a. Høje-Taastrup).  

Det var bevidst besluttet i Unge med kant Syddanmark, at taksonomien var konciperet som et vurde-

ringsværktøj for de fagprofessionelle, ikke som et værktøj til selvevaluering af de unge (bortset fra 

erhvervsparathed).  

 

Resultaterne i kortform 

Alt andet lige, viser datamaterialet overordnet, at der virkelig er tale om en gruppe, der generelt set 

møder mange udfordringer på relativt kort tid.  

De unge udvikler sig meget forskelligt og individuelt over projektperioden. I mange tilfælde har der 

været skiftende vurderinger af den unge på taksonomien for ungeprogression. Det gælder fx en ung, 

som på halvandet år når at gå fra at være vejledningsparat > valgparat > uddannelsesparat > valgpa-

https://ungemedkant.dk/toolbox/ungeprogression/
https://ungemedkant.dk/toolbox/erhvervsparathed/
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rat igen. Eller en anden ung, som går fra at være valgparat > uddannelsesparat > vejledningsparat > 

ikke-kontaktparat. 

Ikke desto mindre er det muligt at aflæse en overordnet progression hhv. fastholdelse af de unges 

progression ift. ungetaksonomien fra begyndelse til slutning af projektperioden.  

 

Fra dataindsamlingen 

I Unge med kant Syddanmark leverede fagprofessionelle fra de lokale projekter data hver tredje må-

ned om deres ungeprogression til videre analyse hos VIA. De samlede data udviser jf. evaluatoren 

dog en relativ stor divergens, hvad angår måling af kriterierne (som var konkretiseret med indikatorer). 

Evaluatoren valgte at fremdrage observationer af både overordnet og forløbsspecifik karakter.  

Gennemgangen af datamaterialet viste, at det hverken giver mening eller kan lade sig gøre at sam-

menligne vurderinger på tværs af kommuner, endsige på tværs internt i kommunerne. Dertil er data-

materialet for uregelmæssigt, både i tidspunkt og hyppighed for vurdering og i tilgangen til de konkrete 

vurderinger. 

Der blev konstateret relativt få brud i ungeforløb:  

• Vejle: 7 (af 74 påbegyndte målinger), med 4 brud pga. flytning fra kommunen og 3 brud pga. syg-

dom, STU-relaterede begrænsninger hos den unge, hhv. direkte fremspring til uddannelsesparat.  

• Tønder: 2 brud (af 32 målinger), pga. udmelding fra ungdomsuddannelse, hhv. uden begrundelse.  

 

Evaluatorens betragtninger af ungeprogressionen 

Målgruppens diversitet genspejles i dataene. Nogle unge beholder samme vurdering hen over hele 

perioden, nogle unge bevæger sig frem og tilbage mellem kategorierne fra måling til måling, nogle 

unge bevæger sig lineært et, to eller tre kategorier frem, nogle bevæger sig den modsatte vej. 

Ikke desto mindre er det muligt at aflæse en overordnet progression hhv. fastholdelse af de unges 

progression ift. ungetaksonomien fra begyndelse til slutning af projektperioden.  

Idet vurderings- og opgørelsesmetoderne var så forskellige de to kommuner imellem, præsenteres her 

kommunevise opgørelser (se evalueringsrapport for detaljer):  

I Vejle  

• 40 % af de igangsatte forløb har medført progression, hvor de unge har rykket sig 1, 2 eller 3 

kategorier i taksonomien.  

• Hos 21 % kunne uddannelsesparatheden fastholdes, enten som en konstant vurdering eller 

ved at have taget en ”omvej” til de forudgående kategorier undervejs.  

• I yderligere 21% af de gennemførte forløb er den unge blevet vurderet vejledningsparat eller 

valgparat ved første måling såvel som i sidste måling. Nogle har fastholdt vurderingen gen-

nem hele perioden, mens andre er blevet vurderet i de øvrige kategorier undervejs. 

• Hos 18 % af de unge måtte konstateres en lavere vurdering end ved startmålingen. 

I Tønder  

• 27 % af de unge har afsluttet en ungdomsuddannelse i løbet af projektet, deraf er halvdelen 

endvidere erklæret ”arbejdsmarkedsparate” (= ”erhvervsparate”).  

• 60 % er ved projektets afslutning fastholdt i en ungdomsuddannelse, heraf nogle med udfor-

dringer og med forskellige vurderinger af parathed.  

• 2 unge, svarende til 6,5 %, ender på en vurdering lavere på taksonomien end ved startmåling. 

• Yderligere 2 unge, svarende til 6,5% befinder sig imellem tilbud (på vej mod FGU, hhv. EGU). 
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Vurdering og perspektiver 

Trods den endnu umodne målemetode og dens begrænsninger, indikerer resultaterne en lovende 

tendens.  

I begge kommuner kunne der konstateres progression på baggrund af konkrete indikatorer.  

Oveni kan også fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller fastholdelse af status som uddannelses-

parathed anses som fremskridt, målgruppens tunge ballast i betragtning, nemlig fremskridt henimod at 

gennemføre sin ungdomsuddannelse. Dialoger i de lokale styregrupper har bevidnet, hvor vigtigt det 

er at kunne fastholde målgruppen, både af hensyn til de unges egne livsperspektiver og af hensyn til 

kommunens og institutionernes økonomi. 

Begrænsninger blev derimod konstateret ved fx kommunefraflytning af de unge eller uidentificeret 

udmeldelse. Trods det relativt lille frafald er der altså stadig et stykke vej henimod projektets ambition 

om at ”følge de unge, uanset hvor de er”.  

VIAs evaluator anbefaler desuden på baggrund af analysen at videreudvikle arbejdet med taksonomi-

en hos de fagprofessionelle, mhp. at fremme deres fælles sprog og forståelse af fagsprog og begre-

ber.  

Evaluatoren anbefaler en fremtidig undersøgelse af de fagprofessionelles bevidste og timede metode-

brug i forhold til støtte og fremme af de unges progression i de enkelte faser i taksonomien.  

Yderligere kan der ift. evaluatoren ligge et potentiale i at give de unge en aktiv rolle i vurderingerne. 

 

Sekundær målgruppe: De professionelle 

Unge med kant Syd havde som ambition at styrke det tværprofessionelle og det tværsektorielle sam-

arbejde om ungemålgruppen. Dermed skulle de professionelles kompetencer og metodebrug gøres 

gennemsigtige over for hinanden. For det andet skulle relevante metoder inden for motivering, relati-

onsdannelse og mestring tilbydes til de fagprofessionelle omkring de unge.  

Projektet er lykkedes med lokalt at involvere forskellige grupper fagprofessionelle og ledere. De for-

skellige ungeaktører har i løbet af projektet ikke alene opnået et langt større kendskab til hinanden, 

men også opbygget en (endnu større) forpligtelse over for hinanden.  

Til en vis grad har aktørerne formået at skabe et fælles sprog/terminologi og en fælles metodisk ind-

sigt på tværs af sektorerne.  

Ny forskning (Mik-Meyer, 2017 og 2018) har dog også ført til erkendelsen af, at det ikke nødvendigvis 

er muligt, at alle professionelle omkring de unge opnår en fælles tilgang og fælles metoder for arbejdet 

med de udsatte unge. Måske er det heller ikke nødvendigt og ikke engang ønskværdigt. For ungeak-

tørernes tilgange er forankret i hver deres virke, såsom ungevejledning, socialt arbejde eller faglig 

undervisning og andre områder. Ingen tvivl om, at alle områder er vigtige for de enkelte unge, om de 

så repræsenterer lovgivning og personuafhængige procedurer, økonomiske forhold eller arbejdet med 

den unges udviklingsprocesser og faglige mestring. 

Til gengæld er det afgørende, at de forskellige ungeaktører har respekt for hinandens fagligheder, 

kommunikerer omkring dem og bringer dem samlet og meningsgivende i spil ift. de enkelte unge. 

VIA University College bidrog i projektet med et kompetenceudviklingsforløb for de fagprofessionelle. 

Forløbet var dels var integreret i de halvårlige netværksmøder, dels understøttede forløbet den faglige 

produktion i løbet af projektet.  

For at kunne vurdere effekten af denne indsats i projektets ramme blev der gennemført en dataind-

samling (forår 2019 – dec. 2020), med analysen i december 2020.  
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Dataindsamling 

I projektet deltog 64 % flere navngivne professionelle og mellemledere end estimeret, registreret i 

seminarer og i workshops. Heri indgår ikke de lokale kolleger, som blev involveret på øvrig vis.  

 Kommunale vejledere EUD vejledere /  

undervisere 

Andre  

fagprofessionelle 

Tønder 6 7 8 

Vejle 6 6 12 

I alt: 45 12 13 20 

Godt og vel 1/3 del af de professionelle besvarede konsistent halvårlige online surveys vedrørende de 

kompetencer og metoder, som de anvendte i deres praksis med deres udsatte unge. Besvarelserne 

foregik i perioden forår 2019 – december 2020, med en nogenlunde ligelig geografisk og fagprofessi-

onel fordeling iblandt respondenterne.  

VIA University College stod for udarbejdelse af surveyen (efterår 2018), understøttet af projektledel-

sen, og for forarbejdning af dataene (december 2020). Spørgerammen med kvantitative såvel som 

kvalitative spørgsmål var baseret på Center for Ungdomsforsknings ”5 motivationsorienteringer” 

(2017) for udsatte unge ift. uddannelse og job. Dette valg var taget, idet motivationsarbejde står cen-

tralt i ungeforløbene.  

Dermed kunne der sammenlagt konkluderes i forhold til ”lærings-/mestringsmotivation”, ”relationsmoti-

vation”, ”praksismotivation”, ”retningsmotivation” og ”nødvendighedsmotivation”. Idet motivationsarbej-

det sammenlagt har fokus på de unges selvforsørgelse, blev de professionelle også bedt om deres 

vurdering af dette fokus.  

 

Resultaterne i kortform og konklusion 

Vi gør opmærksom på, at ingen af de 5 motivationsorienteringer kan stå alene. Dermed kan en kom-

petencekoncentration på fx et par af orienteringerne ikke være tilstrækkelig. Orienteringerne kan des-

uden skifte hos den unge over tid og afhængig af kontekst. Denne kompleksitet er der ikke blevet ta-

get højde for i surveyen og af ressourcegrunde kun blevet begrænset arbejdet med i projektet.  

Trods dette mindre forbehold kan der konkluderes en samlet progression hos de fagprofessionel-

le, og ved alle parametre. COVID-19 har haft en bremsende effekt på fokus og hastighed, men ikke 

stoppet udviklingen. Som særlig interessant fremstår de fagprofessionelles øgede fokus på retning 

hos de unge (henimod selvforsørgelse) og på deres egne kompetencer til at støtte de unge i deres 

retning. 

 

1) Mestringsmotivation 

Ændringen i respondenternes vurderinger peger samlet set på, at de fagprofessionelle i løbet af pro-

jektperioden øger den professionelle opmærksomhed og intention på at arbejde med den unges ople-

velse af progression. Her står arbejdet med de unges læringsmål centralt.  

Eksempel:  

”Der er tale om løbende justeringer og evalueringer. Den unge får lov til at evaluere på 

sine egne mål løbende. Vi taler om tegn på evt. progression (læring/udvikling. Vi taler 

om næste skridt. Vi taler om dele- og hovedmål. Nogle gange er der brug for at jeg (og 

de andre fagprofessionelle) fastholder den unge inde på sporet og minder den unge om 

de aftale mål og ønsker.” 

 

https://ungemedkant.dk/syddanmark/wp-content/uploads/2021/01/Survey-Unge-med-kant-Syd-fagprofessionelle-skabelon.pdf
https://ungemedkant.dk/syddanmark/wp-content/uploads/2021/01/Survey-Unge-med-kant-Syd-fagprofessionelle-skabelon.pdf
https://www.cefu.dk/media/599008/Piece_CeFU_16_for_web.pdf
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2) Relationsmotivation 

Gennem besvarelserne kom det frem, at alle fagprofessionelle arbejdede med processer angående de 

unges relationsdannelse.  

Det drejede sig i første omgang om relationen mellem professionel og ung(e), hvilket bl.a. indebærer 

at den unge føler sig taget seriøst og lyttet til.  

Der var i mindre grad fokus på relationen mellem den unge og dennes private omgangskreds/familie. 

Til gengæld gav de professionelle i stigende grad opmærksomhed til relationerne de unge imellem. I 

forløbet har de professionelle øget deres fokus på, at den unge får adgang til nye fællesskaber.  

Eksempel:  

”Vi taler om gevinster med og forpligtelser i de nye fællesskaber. Vi taler om de sociale 

spilleregler. Vi er med til at finde et fælles tredje blandt den unge og de øvrige deltagere, 

f.eks. ved at opfordre dem til at følges ad i brobygning/praktik/Åbent Hus/ fritidsdelen mm. 

Vi gennemfører ofte gruppevejledninger og kollektive vejledninger, hvor de unge kan høre 

om hinandens oplevelser, erfaringer, bekymringer osv. På denne måde kan de unge spejle 

sig i hinanden og opbygge autonomi. Vi støtter op om fritidsdelen ved at hjælpe til konkrete 

aktiviteter, betaling, tilmelding. Vi bakker op om jobsøgning og taler om jobbet som en vig-

tig del af den unges netværk.”  

 

3) Praksismotivation 

At fremme de unges praksismotivation indebærer arbejdet med arbejdet med varierede læringsformer 

og at sætte den enkelte unges behov i centrum. Undersøgelsen bekræftede, at alle fagprofessionelle 

anvendte denne metodiske tilgang.  

Kun anvendelse af hands-on opgaver var stagnerende i løbet af projektet, muligvis forårsaget af dels 

Corona-relaterede forhindringer, dels af de unges udvikling henimod mere teoretiske sammenhænge.  

Til gengæld beskrev aktørerne over tid mere og mere konkret, præcist og praksisnært, hvordan de 

arbejdede med at forbinde den unges oplevelser fra praksis med sin egen situation.  

Eksempel:  

”Vi laver ugentlig evaluering ud fra: Hvad var opgaven? Hvordan løste du den? Hvad har 

du lært? Hvilken kobling kan du lave til noget fagfagligt.”  

 

4) Retningsmotivation 

Retningsmotivation indebærer at kunne arbejde med de unges personlige drømme og forestillinger. 

Igennem projektet synes dette arbejde at være blevet et grundlæggende udgangspunkt for de profes-

sionelle. I surveyen ses en markant stigning undervejs i de professionelles understøttelse af den unge 

i at formulere en retning for sig selv.  

De fagprofessionelle synes at have erkendt, at der er forskel på at have drømme som et (intenderet) 

udgangspunkt, og på at arbejde aktivt understøttende for at få formuleret og klargjort disse drømme 

og forestillinger.  

Dette skridt tages på forskellig vis. Eksempel:  

”De unge har frit slag til at drømme og vælge. Men mange af dem er udfordret af, at det er 

svært at gå i skole, og det begrænser dem i deres drømme. Vi taler derfor meget med dem 

om, hvad skole giver af muligheder og hvilken personlige og sociale udvikling, der følger 

med. Specielt muligheden for praktik og værkstedsdag motiverer ift. drømmene.”  
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5) Nødvendighedsmotivation 

Denne motivation indebærer de unges evne til at håndtere krav og modstand. Dermed skal de profes-

sionelle kunne bruge klare metoder for at støtte de unge i at håndtere ydre krav og egen modstand.  

Igennem undersøgelsen kom frem, at denne motivation styrkes hos de unge indirekte i aktiviteterne. 

De professionelle ved at nødvendighedsmotivation er et væsentligt emne, men man mangler metoder. 

I løbet af projektet blev metodebrug til dette formål lidt mere klar for de professionelle. Besvarelserne 

blev mere konkrete, præcise og handlingsrettede.  

Eksempel:  

”Hvilke krav er der fra skolen for at nå dine mål - hvor er du i forhold til at indfri de krav, så du 

kan nå dine mål. I gruppevejledning støtter eleverne hinanden i hvordan man kan overkom-

me udfordringer. Problemerne bliver afindividualiseret, og de finder løsninger sammen.” 

 

6) Selvforsørgelse 

Respondenterne vurderede effekten af deres foretrukne metoder på de unges selvforsørgelse.  

Selve vurderingerne har været let stigende over projektets levetid, imens svarprocenten på netop det-

te spørgsmål steg med mere end 100 %. Dette fortolkes som en øget oplevet relevans af spørgsmålet 

for de enkelte fagprofessionelle og en anerkendelse af selvforsørgelse som et relevant kriterium for 

deres arbejde med de unge. 

Eksempel:  

”Jeg lægger vægt på at eleverne bliver glade for at gå i skole og måske har lyst til at tage 

mere uddannelse. Jeg lægger vægt på at de bliver arbejdsmarkedsparate, hvilket er noget 

helt andet end at være uddannelsesparate - også hvis man spørger de arbejdsgivere, som 

skal tage eleverne i praktik efter grundforløbet.” 

 

For spørgeramme, yderligere redegørelse, en uddybning af resultaterne og download af evaluerings-

rapport, se projektets website eller TOOLBOX > Viden. 

 

4. Regnskab 

 

4. Regnskabsresultatet  Hvad viser slutregnskabet? Er der nogen bemærkninger fra revisionen? 

Er der uforbrugte midler?  

 

 

https://ungemedkant.dk/syddanmark/evalueringer/
https://ungemedkant.dk/toolbox/viden

